
14 października 2018 r.

XVIII Dzień Papieski obchodzić będziemy w niedzielę , 14 października 2018 roku. W 
tym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania chcemy zogniskować wokół dwóch rocznic z 
życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

1. W bieżącym roku przeżywać będziemy 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły (4 
lipca 1958r. papież Piusa XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym 
archidiecezji krakowskiej; 28 września 1958 roku zostaje udzielona Karolowi Wojtyle 
sakra biskupia)

2. W tym roku obchodzimy także rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową metropolity 
krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku.

3. Dzień Papieski będziemy też niewątpliwie przeżywać w radosnej atmosferze 
związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża 
Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 
rok.
Jako społeczność tworząca Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pragniemy, aby 
przygotowania i obchody XVIII Dnia Papieskiego stanowiły zaproszenie do lektury pism K. 
Wojtyły, zwłaszcza wspomnianego dramatu Promieniowanie ojcostwa. Chcemy bowiem, aby 
dotarła do nas głębia myślenia Naszego Patrona. Uzupełnienie niech stanowią dwie 
książki:Wstańcie, chodźmy! oraz Pamięć i tożsamość. Wspaniałym streszczeniem dokonanym 
przez samego św. Jana Pawła II jest homilia wygłoszona w Kielcach 3 czerwca 1991 roku w 
czasie IV pielgrzymki do Ojczyzny. Znajdujemy w niej aktualne dzisiaj wyraźne wskazania 
moralne.
Książka zawierająca osobiste wspomnienia i przemyślenia Wstańcie, chodźmy! powstaje w 
45. rocznicę sakry biskupiej i w srebrnym jubileuszu posługi na Stolicy Piotrowej. Część IV 
omawianego dzieła nosi znamienny tytuł: Ojcostwo biskupa. Znajdujemy tam rozdział 
zatytułowany: Ojcostwo na wzór św. Józefa, w którym właśnie św. Józef jest postawiony za 
wzór dla „wszystkich powołanych do ojcostwa – w rodzinie, albo w kapłaństwie”. Warto w 
tym miejscu przytoczyć ważny dla nas fragment: „Wiemy, że Chrystus zwracał się do Boga 
Ojca słowem Abba – słowem bliskim i rodzinnym, takim, jakim dzieci Jego narodu zwracają 
się do swoich ojców. Pewnie też, jak inne dzieci, tym samym słowem zwracał się do Józefa. 
Czy można powiedzieć więcej o tajemnicy ludzkiego ojcostwa? Sam Chrystus, jako człowiek, 
doświadczał ojcostwa Boga poprzez swoje synostwo wobec
św. Józefa”. (Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 109). Papież zauważa też, 
że św. Józef ofiarował Dziecku – Jezusowi: podporę męskiej równowagi, jasne widzenia 
spraw i odwagę, służył zaletami dobrego ojca, czerpiąc siłę z tego najwyższego źródła, od 
którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi (por. Ef 3, 15). (Jan Paweł II, 
Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 109-110).
Szczególnie inspirująca jest dla nas lektura wspomnianego już wyżej dramatu Promieniowanie 
ojcostwa. Zachwyca w tym tekście opisywanie kondycji człowieka w żywym odniesieniu do 
Boga. Znajdujemy w nim słowa: „Po jakimś długim czasie zdołałem zrozumieć, że nie chcesz, 
ażebym był ojcem, nie stając się dzieckiem. Dlatego właśnie przyszedł na świat Twój Syn. Jest 
On całkowicie Twój”. (K. Wojtyła, Promieniowanie ojcostwa, w: tenże, Poezje i dramaty, 
Kraków 1999, s. 263)
W Promieniowaniu ojcostwa Autor analizuje m in. samotność Adama, samotność człowieka: 
„Stanął on kiedyś na pograniczu ojcostwa i samotności”. (K. Wojtyła, Promieniowanie 
ojcostwa, dz. cyt. s. 259) Wojtyła podejmuje temat winy człowieka, pisze też o przedziwnej 
bliskości Boga wobec człowieka, bardziej podstawowej, fundamentalnej niż samotność 
człowieka. Autor stwierdza: „Trzeba wejść w promieniowanie ojcostwa, w nim dopiero 
wszystko staje się rzeczywistością pełną”. (tamże, s. 265) Bardzo wymowne jest też 
wezwanie: „Ojcze, bądź moją Drogą, bądź Źródłem!” stanowiące tytuł jednego z fragmentów 
w części III omawianego dramatu. Właśnie w części III Promieniowania ojcostwa 
zatytułowanej Doświadczenie dziecka znajdujemy zdania: „Jest we mnie miłość mocniejsza 
od samotności”. (s. 286); „Wszyscy są w drodze. Droga ich prowadzi od bieguna samotności 
do bieguna miłości” (s. 286). Znamienne jest, jak wiele w omawianym dramacie wnoszą słowa 
wypowiadane przez postać Matki, która mówi między innymi: „Promieniowanie ojcostwa 
przechodzi przeze mnie, oddziaływa przez moje macierzyństwo” (tamże, s. 289). Nie 
przypadkiem też właśnie Matka wypowiada ostatnie słowa zawarte w utworze: „We mnie 
przetrwa dziedzictwo wszystkich ludzi zaszczepione w śmierci Oblubieńca” (tamże, s. 290).
W nawiązaniu do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę warto 
wskazać na książkę Pamięć i tożsamość. Znajdujemy w niej rozważania mówiące o 
Ojczyźnie: „Ojczyzna to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy 
w dziedzictwie po ojcach” (Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 66).
Św. Jan Paweł II przypomina tam o patriotyzmie prowadzącym do uporządkowanej miłości 
społecznej. Nade wszystko zaś Papież Polak wskazuje, że historia człowieka nie dokonuje się 
tylko w wymiarze horyzontalnym. Nie jest pisana tylko przez ludzi. Dzieje człowieka dokonują 
się także w wymiarze wertykalnym, są pisane przez Boga. (por. Jan Paweł II Pamięć i 
tożsamość, Kraków 2005, s. 66-68).
Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego Promieniowanie Ojcostwa zachęca też do ponownego 
sięgnięcia do homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 roku 
poświęconej IV Przykazaniu Bożemu – Czcij ojca swego i matkę swoją. Możemy tę homilię 
rozumieć jako konkretne wskazówki nadal aktualne w naszej Ojczyźnie.
Św. Jan Paweł II przypomina nam, że Odkupienie dokonuje się najpierw przez rodzinę. Papież 
wskazując na kluczowe znaczenie rodziny zauważa: „Słowa czwartego przykazania 
skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: „Czcij ojca i matkę”. Z równą siłą jednak 
odnoszą się do rodziców: „Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny 
imienia ojca! Bądź godna imienia matki!”

Św. Jan Paweł II stwierdza w homilii kieleckiej, że Jezus Chrystus przyszedł objawić ludzkości 
ojcostwo Boga. Objawić, czyli przywrócić. Przywrócić przez posłuszeństwo aż do śmierci i to 
śmierci krzyżowej. Tylko w ten sposób Bóg mógł przezwyciężyć skutki grzechu 
pierworodnego, który był nieposłuszeństwem i zarazem odrzuceniem ojcostwa Boga.

Piątek  12 października

17:00 - Dziękczynna w 30 r. ślubu 
Ewy i Wiesława, oraz z ok. 50 urodzin 
Ewy 

18:00 + Aleksandra Krukowska 
 

Sobota 13  października
Bł. Honorata Koźmińskiego 

17:00 + Anna Potrykus w 2 r. śm. 

18:00 - Dziękczynna z okazji 1 r. 
ślubu 

Niedziela 14  października
Dzień Papieski
XXVIII zwykła

08:00  + siostry oraz rodzice: Glembin 
i Potrykus
 
10:30  - w intencji ofiarodawców 
budowy 
 
16:00 + Irena, Agnieszka, Teofil

  

  

  

 

XXVII  NIEDZIELA ZWYKŁA   07.10.18 r.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
CHŁAPOWO , TEL. 58 674 23 23 WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 

INTENCJE MSZALNE 08.10 – 14.10

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

      

Poniedziałek  8  października

17:00 - O Boże błog. w rodzinie i 
zdrowie z ok. urodzin

18:00 + rodzice: Koanna i Juliusz 
Potrykus

Wtorek  9  października

17:00 + Mirosława Bolda 

18:00 +  Dziękczynna z ok. 35 rocz. 
ślubu Marii i Wacława 

 
Sroda 10 października

17:00 + dziadkowie: Mach i Plinscy

18:00 + babcie i dziadkowie z obojga 
stron

Czwartek  11  października
   

17:00 + Barbara i Franciszek Jeka, 
dziadkowie z obojga stron

18:00 + Romuald i zm. z rodziny
  

 

  



Chcemy zakupić nową Bożonarodzeniową Szopkę do Kościoła z figurami proporcjonalnymi 
do wielkości naszej świątyni.

1000 PLN – zabudowa szachulcowa –

600 PLN – tło -

      ----------------------------------------------------

3000 PLN -  Maryja – ks. bp Jan Szkodoń

1500 PLN – św. Józef – państwo Trojka

1400 PLN – Anioł -

1000 PLN – Król Baltazar -

1000 PLN – Król Melchior -

1000 PLN – Król Kacper-

700 PLN - Pasterz Kuba -

700 PLN - Pasterz Wojtek – Wojciech Styn

700 PLN – Pasterz Adam - państwo Goyke

400 PLN – cielak Eli -

400 PLN – osioł Tobi -

300 PLN – koza Zuza – Justyna Rietz

300 PLN – osiołek Tuptuś – państwo Bisewscy

300 PLN - owca Lea -

300 PLN – owca Kruszynka –

I ty ! możesz być 

„adoptowanym rodzicem-opiekunem jednej z figur”.

Dzieciątko bezcenne -  adwentowy dar dzieci Chłapowskiej parafii uczestniczących w 
roratach

1 CZYTANIE: (Rdz 2, 18-24)
2 CZYTANIE: (Hbr 2, 9-11)
EWANGELIA: (Mk 10, 2-16)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA XXVII NIEDZIELE ZWYKŁĄ

07 października  2018 r.

1. Rozpoczęliśmy październik - miesiąc różańcowy. Na nabożeństwa różańcowe zapraszam 
codziennie w dni powszednie o godz. 17.30. Zapraszam dzieci na różaniec od poniedziałku do 
piątku o godz. 16.00. Ogłaszam konkurs na ciekawie zrobiony różaniec. Jego rozstrzygnięcie 
będzie w drugiej połowie miesiąca. 

2. Dziś spotkanie Żywego Różańca o 14.15.

3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada w sobotę wspomnienie bł. Honorata 
Koźmińskiego. 

4. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, natomiast u ministrantów 
biuletyn parafialny. W nim informacje na temat Akcji Zaadoptuj figurkę  Szopki 
Bożonarodzeniowej oraz o gminnym dniu seniora. Pan Sołtys przypomina, że można u niego 
zapisać się na udział w tym wydarzeniu. Bliższe informacje w biuletynie.

5. W tym tygodniu w salce na plebanii we wtorek spotkanie grupy młodzieżowej o 19.00, w 
środę nie będzie katechezy dla III klasy gimnazjum. W sobotę spotkania ministrantów lektorek 
i oazy o stałych porach.

6. W środę i czwartek biuro parafialne nieczynne z racji Dekanalnej Pielgrzymki do Lichenia, 
Kalisza i Gniezna. Wyjazd pielgrzymów w środę 10 października o 6.20. Zbiórka 
wyjeżdżających o godz. 6.00.

7. Pod koniec października są wolne intencje Mszy św. w dni powszednie. Intencje można 
zamawiać w biurze parafialnym. Msze św. gregoriańskie w naszej parafii przyjmuję na lipiec i 
sierpień.

8. Za tydzień także Dzień Papieski. Przed kościołem można wspomóc FUNDACJĘ DZIEŁO 
NOWEGO TYSIĄCLECIA. W tym dniu taca budowlana.

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego 
tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik
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